
Példa és mérték
Az elmúlt hónapban múlt ötven éve, hogy Sík Sándor meghalt, eb-
ben a hónapban pedig Rónay György születésének századik évfor-
dulójára emlékezünk. A két évforduló ismét alkalmat ad arra, hogy
a Vigilia életének immár közel nyolc évtizede zajló folyamában meg-
állva önmagunkra tekintsünk, hiszen a lap mindmáig az általuk ki-
jelölt úton igyekszik járni, igazodva a változó idők változó körülmé-
nyeihez és elvárásaihoz. S ebben nem csupán a Vigilia szerkesztésében
eltöltött éveik (Sík Sándor: 1946–1963; Rónay György: 1969–1977) a fon-
tosak. Meghatározó örökséget: példát és mértéket jelent a lapnak egész
életművük, egyéniségük és szellemiségük, felfogásuk az irodalomról
és a kultúráról, a kereszténységről és korunk egyházáról.

Ők alakították ki azt a sajátos világot, amit a magyar szellemi élet-
ben a Vigilia ma is jelent. Ha kettejüket egymás mellé állítjuk — Ró-
nay György atyai jó barátként tekintett Sík Sándorra —, akkor min-
den egyéni különbségük ellenére határozottan kirajzolódik néhány
közös vonás, amelyek aztán meghatározóvá lettek a lap számára is.

Mindkettejük életműve jóval tágasabb, mint az általuk szerkesz-
tett folyóirat. Sík Sándor piarista tanár, majd professzor és iroda-
lomtudós, cserkészpedagógus és költő, végül a szerzetesrendek
számára sorsdöntő időkben rendfőnök. Szerteágazó tevékenysége
meghatározó volt a két világháború közti években, majd a háború
után is, de irodalmi munkásságát is számos kötet őrzi, versek, esz-
szék, monográfiák. Rónay György költő és műfordító, irodalom-
történész és korának talán legjobb kritikusa, a Nyugat negyedik
nemzedékének meghatározó egyénisége. Ugyanakkor pedig kora
teológiai életével szoros kapcsolatban álló hívő értelmiségi, aki így
az ötvenes években kétszeresen is szemben állt a hatalommal: nem-
csak annak kultúrpolitikájával, de egyházpolitikájával is.

Kettejük közös világnézetének foglalata talán ez lehet: egyete-
mes látásmód és keresztény humanizmus. A szó babitsi értelmében
„katolikusnak, azaz egyetemesnek” vallották magukat, ez határozta
meg életüket és munkásságukat. A „teljes létezést” vállalták, éle-
tükben és hitükben, de irodalomszemléletükben és művészetükben
is. Hitükből természetesen következett keresztény humanizmusuk,
amely „humanitása minőségével tanúskodik Isten szeretetéről”, bár
helyzetüknél fogva másként jelent ez meg Sík Sándor és másként
Rónay György életében és művészetében.

Mindkettőjükre jellemző az, ahogyan Sík Sándorról ír Rónay
György: „…egy a korábbihoz képest gyökeresen új, személyesen el-
kötelezett, Isten iránt is, társadalom iránt is felelős, a természetet és a
’mai világot’ nem megtagadó, hanem megszentelni törekvő, tőle nem
elforduló, hanem bizalommal és munkásan beleálló ’lelkiségnek’, egy
modern fogalmazású keresztény humanizmusnak a kialakítását
kezdte el”. — Amit ők elkezdtek, ma is folytatásra és folytatókra vár.
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